jetju ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh prora~unskih
let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na podro~ju transporta, kjer skupna pomo~
de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh prora~unskih let.

VSEBINA
1. PRAVILNIK o dodelitvi pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in pode`elja v ob~ini Bohinj
2. Dopolnitev STATUTA Turizem Bohinj - zavod za pospe{evanje turizma
3. SKLEP o dolo~itvi vrednosti to~ke ob~inske takse v Ob~ini Bohinj za
leto 2008
4. SKLEP o uskladitvi cen za leto 2008

1.
Na podlagi 36. ~lena Zakona o kmetijstvu - uradno pre~i{~eno besedilo (Uradni list
RS, {t. 51/06) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik ob~ine Bohinj, {t. 3/99,
1/03 in {t. 1/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 9. redni seji dne 26. julija 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi pomo~i za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in pode`elja v ob~ini Bohinj
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije {t. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi ~lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri dr`avni pomo~i za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
{t.70/2001 (UL L {t. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3) - Uredba za skupinske izjeme in z
Uredbo Komisije {t. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi ~lenov 87 in 88
Pogodbe pri pomo~i “de minimis” (UL L {t. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10) ter priloga
I k Uredbi Komisije {t. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi ~lenov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomo~i za majhna in srednje velika podjetja (UL L {t. 10 z dne
13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami) dolo~a cilje in ukrepe za razvoj kmetijstva,
gozdarstva in pode`elja, upravi~ence, upravi~ene stro{ke, pogoje in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov ter nadzor nad izvajanjem ukrepov.
2. ~len
(na~in zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in vi{ina sredstev za posamezne
ukrep)
(1) Pomo~ za ohranjanje in razvoja kmetijstva, gozdarstva in pode`elja se zagotavljajo iz prora~una ob~ine Bohinj (v nadaljevanju ob~ine).
(2) Letni nabor ukrepov in vi{ina sredstev za ukrepe se za vsako leto dolo~i s
prora~unom ob~ine.

4. ~len
(upravi~eni prejemniki)
(1) Upravi~eni prejemniki pomo~i po tem pravilniku so:
- kmetijska gospodarstva, pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, imajo stalno bivali{~e oziroma sede` v ob~ini, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemlji{~a, ki le`ijo
na obmo~ju ob~ine,
- ~lani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivali{~e na naslovu nosilca
dejavnosti - na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sede` in kmetijske povr{ine na obmo~ju ob~ine,
- organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz podro~ij pomo~i,
- registrirana stanovska in interesna zdru`enja in zveze, ki delujejo na podro~ju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na obmo~ju ob~ine,
- dijaki in {tudentje programov iz kmetijstva in gozdarstva
(2) Do pomo~i po tem pravilniku niso upravi~eni subjekti, ki so:
- v prisilni poravnavi, ste~aju ali likvidaciji,
- podjetja v te`avah,
- velika podjetja,
- subjekti, ki so za isti namen in za iste upravi~ene stro{ke, kot jih navajajo v vlogi za
pridobitev sredstev `e prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
- nalo`bo ali storitev `e zaklju~ili (ne velja za ukrep:transport),
- nenamensko koristili sredstva iz ob~inskega,dr`avnega ali EU prora~una v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. ~len
(cilji)
Cilji pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in pode`elja v obdobju
2007-2013 so:
- zagotoviti ve~jo konkuren~nost ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v pode`elskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dedi{~ino pode`elskega prostora
- spodbuditi u~inkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva
- izbolj{ati uspe{nost kmetijskih gospodarstev
- spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in `ivali

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)
-

-

3. ~len
(oblika, kumulacija in vi{ina pomo~i)
Pomo~i po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v naslednjih
oblikah:
dotacije,
neposredno sofinanciranje obresti do vi{ine referen~ne obrestne mere.
Pomo~i, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 9. ~lena do 18. ~lena tega pravilnika so
dr`avne pomo~i.
Pri dodeljevanju pomo~i se upo{teva kumulacija pomo~i, ki dolo~a, da se pomo~i,
ki jih prejme upravi~enec iz kateregakoli javnega vira za iste upravi~ene stro{ke,
se{tevajo in ne smejo prese~i maksimalne vi{ine pomo~i dolo~ene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve vi{ine pomo~i:
za nalo`be v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo (~len 8)
najvi{ji znesek posameznemu podjetju ne sme prese~i 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh prora~unskih let ali 500.000 EUR, ~e gre za podjetje na obmo~jih z
omejenimi dejavniki;
za ostale ukrepe ( ~leni 10-14) se upo{teva najvi{ja intenzivnost pomo~i, ki je navedena pri posameznemu ukrepu.
za ukrepe po pravilih de minimis (~leni 15 - 18) pomo~ dodeljena kateremu koli pod-

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

6. ~len
(Splo{na dolo~ila)
Pomo~ se lahko dodeli samo upravi~encem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa
Upravi~enec predlo`i izjavo, da za iste upravi~ene stro{ke in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Pomo~ se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravi~encu/izvajalcu, podatke o nalo`bi/storitvi, ~asovni potek in predvidene stro{ke. Podrobna
vsebina in zahtevane priloge se dolo~ijo z javnim razpisom.
Odobrene nalo`be oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti
zaklju~ene pred zadnjim izpla~ilom zahtevka
^e se upravi~enec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naro~ilih {teje za
naro~nika mora predlo`iti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v
skladu z Zakonom o javnih naro~ilih.
Po zaklju~ku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravi~enec pridobil sredstva vsaj {e 5 let po izpla~ilu sredstev.
Upravi~enec, ki pridobi pomo~ iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je dolo~ena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti {e najmanj 5 let po zadnjem izpla~ilu sredstev.
Upravi~eni prejemnik sredstev ne sme uporabljati nalo`be v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
Upravi~enec, ki je pridobil pomo~ iz tega pravilnika, za isto nalo`bo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
7. ~len
(vrste ukrepov)
Za uresni~evanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in pode`elja v
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ob~ini se finan~na sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Pomo~ za pla~ilo zavarovalnih premij
Pomo~ za zaokro`itev zemlji{~
Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijstvu
Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijstvu - nadome{~anje nosilca kmetijskega
gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni ali izvenzakonskega partnerja zaradi bolezni
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) {t. 1998/2006
1. Nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Nove investicije za delo v gozdu
3. Nova znanja na podro~ju dopolnilnih
4. Dejavnosti in gozdarstva
5. Pokrivanje operativnih stro{kov transporta iz odro~nih krajev
C. Ostali ukrepi:
1. {olanje na poklicnih in srednje{olskih kmetijskih in gozdarskih programih
2. Delovanje dru{tev
3. Raziskovalne naloge
4. Izvajanje lokalne razvojne strategije LEADER
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. UKREPI
II A. UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
8. ~len
(Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo)
Namen ukrepa:
(1) Z ukrepom se bo dvignila konkuren~nost primarnega sektorja, saj sta na majhnih
kmetijah na{e ob~ine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami klju~nega pomena
za ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za izbolj{anje
okolja, varnosti, higiene in dobrobiti `ivali.
(2) Ukrep bo prispeval k zmanj{anju proizvodnih stro{kov, izbolj{anju in preusmeritvi
proizvodnje, izbolj{anju kakovosti, ohranjanju in izbolj{anju naravnega okolja ali
izbolj{anju higienskih razmer ali standardov za dobro po~utje `ivali.
Predmet:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z `ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
- nalo`be v posodobitev nepremi~nin - hlevov s pripadajo~o notranjo opremo (oprema za krmljenje, mol`o in izlo~ke) za prirejo mleka in mesa,
- nalo`be v posodobitev skladi{~ za krmo s pripadajo~o opremo,
- nakup kmetijske mehanizacije in ra~unalni{ke programske opreme,
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoje~ih trajnih sadnih nasadov,
- nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vklju~no s pripadajo~o opremo,
- nalo`be v prvo postavitev pa{nikov,
- nalo`be v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po
nalo`bi zagotavljajo vsaj 25 % zmanj{anje porabe vode,
- nalo`be v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne
poti ter zemlji{~a (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene,
poljske poti,…).
2. Nalo`be v prilagajanje standardom dobrega po~utja `ivali v `ivinorejski
proizvodnji: skladno s predpisi EU:
- nalo`be v izgradnjo stoji{~, le`i{~ in boksov s pripadajo~o opremo,
- nalo`be v objekte za zavarovanje `ivali, ki `ivijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji,
- nalo`be v elektri~no infrastrukturo,
- nalo`be v prezra~evalni sistem,
- nalo`be v napajali{~a za `ivino.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splo{ni pogoji upravi~enosti za 1 in 2:
- Upravi~enec mora imeti v ~asu oddaje vloge za investicijo MID {tevilko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih povr{in. Za en ha primerljivih povr{in, se po podatkih
GERK, {tejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha
pa{nikov, 0,25 ha planta`nih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vklju~no z
zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih planta` ali 6 ha
barjanskih travnikov ali drugih povr{in.
- Nalo`ba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravi~enca o
ustreznosti nalo`be)
- Za nalo`bo morajo upravi~enci predlo`iti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,..) - kjer je to potrebno.
- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
- Kot zaklju~ek nalo`be se {teje vklju~itev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi MKGP.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti za: 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z
`ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
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(1) Upravi~enec lahko kandidira za pomo~, ~e gre za investicije v :
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, polj{~ine, sadje in
zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
- reja govedi
- rejo drobnice na obmo~jih z omejenimi dejavniki in je le ta na pa{i vsaj 5
mesecev/leto, ne glede na sede` kmetijskega gospodarstva
- rejo avtohtonih in tradicionalnih doma~ih `ivali.
(2) Upravi~enec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predlo`iti na~rte ureditve; vsebine na~rtov se dolo~ijo v razpisu:
- Za posodobitev hleva: tehnolo{ki na~rt ureditve hleva s popisom opreme in
tehnologije reje,
- Za posodobitev skladi{~: tehnolo{ki na~rt ureditve skladi{~a s popisom del, opreme
in tehnologijo,
- Za ureditev trajnih nasadov: tehnolo{ki na~rt ureditve trajnih sadnih nasadov,
- za obnovo namakalnih sistemov: na~rt obnove s popisom del, opreme in tehni~no
specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka nalo`ba vodi k zmanj{ani porabi vode
za 25 %;
- Za ureditev pa{nikov: izdelan tehnolo{ki na~rt ureditve pa{nika s popisom del,
opreme in tehnologijo pa{e;
- Za nalo`be v poti (poljske, dovozne,…) in kmetijska zemlji{~a na kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnolo{ki na~rt ureditve zemlji{~a ali dostopov
Specifi~ni pogoji upravi~enosti za 2: Nalo`be v prilagajanje novo uvedenim standardom v `ivinorejski proizvodnji
(1) Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po nalo`bi morajo
biti standardi dose`eni.
(2) Po zaklju~ku nalo`be v prilaganje dobrega po~utja `ivali, upravi~enec predlo`i izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani
upravi~enca o ustreznosti)
Upravi~eni stro{ki:
Splo{ni za 1 in 2:
- gradbena in obrtni{ka dela: gradbena in obrtni{ka dela (ru{itvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, kerami~arska, mizarska,
pleskarska, klju~avni~arska, kamnose{ka, elektroin{talacijska, vodovodna in druga
in{talaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela),
- pri posameznih gradbenih in obrtni{kih delih se upo{tevajo stro{ki dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova monta`a in stro{ki izvedbe del na licu mesta
(stro{ki materiala, prevoza in opravljenih del),
- splo{ni upravi~eni stro{ki: honorarji arhitektov, in`enirjev in svetovalcev (strokovnih
in podjetni{kih), stro{ki za {tudije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifi~ni stro{ki za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z `ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
- nakup in monta`e nove tehnolo{ke opreme (za krmljenje, mol`o, ,….)
- informacijska oprema vklju~no z ra~unalni{kimi programi,
- nakup materiala, opreme in stro{ki novogradnje pomo`nih `ivinorejskih objektov,
Pomo~ za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnoji{~ zaradi izpolnjevanja
standarda nitratna direktiva ni mogo~a.
- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- zemeljska in betonska del, priprave poti, nakup in postavitev mre` in opore za
napravo trajnih nasadov,
- nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajo~o opremo oprema za
osvetljevanje in sen~enje; oprema za zra~enje oziroma ogrevanje; oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje);
- pri obnovi namakalnih sistemov; stro{ki za nakup opreme, ~e se taka nalo`ba vodi
k zmanj{anju prej{nje uporabe vode za najmanj 25 %
- pri urejanju in postavitvi pa{nikov: stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov
z elektri~no ograjo in pregraditev pa{nika na pa{ne ~redinke, stro{ki nakupa
opreme za ureditev napajali{~ za `ivino;
- pri nalo`bah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, zemlji{~a):
stro{ki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji{~a, nasipanja,…;razen
drena`nih del.
Specifi~ni stro{ki za 2.
Nalo`be v prilagajanje standardom dobrega po~utja `ivali v `ivinorejski proizvodnji
- oprema stoji{~, le`i{~, privezov in boksov,
- elektri~na oprema (svetila, elektri~na instalacija, …),
- prezra~evalni sistemi (ventilatorji, prezra~evalni kanali, avtomatika za prezra~evalne sisteme, …),
- dostopi do napajali{~ (napajalni sistemi, …).
Vi{ina pomo~i:
- za obmo~ja z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- za druga obmo~ja za kmetijsko dejavnost: do 40%,.
- Za nalo`be v podjetja za primarno proizvodnjo najvi{ji znesek posameznemu podjetju ne sme prese~i 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh prora~unskih let ali
500.000 EUR, ~e gre za podjetje na obmo~jih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom
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9. ~len
(Varstvo tradicionalnih krajin in stavb)

Namen ukrepa:
Z ukrepom bomo podprli manj{e investicije v obnovo objektov, ki imajo poseben
pomen za ohranjanje stavbne dedi{~ine na kmetijskih gospodarstvih, povezanih z
osnovno dejavnostjo na kmetiji (kozolci, ka{~e, su{ilnice sadja, ~ebelnjaki, `age, mlini,..)
in pripravljalno dokumentacijo, ~e je povezana z za~etno nalo`bo.
Predmet:
Pomo~i so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov in sicer:
- za nalo`be namenjene ohranjanju zna~ilnosti neproizvodne dedi{~ine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheolo{ke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled,….);
- za nalo`be namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja,~e nalo`ba ne povzro~i pove~anja zmogljivosti kmetije.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva , ki imajo v lasti tradicionalno stavbo (objekt)
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- dokazilo o vpisu v register nepremi~ne dedi{~ine;
- pred obnovo tradicionalnih stavb nepremi~ne dedi{~ine upravi~enec predlo`i izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam Zavoda za naravno in kulturno dedi{~ino, ~e
so le te za posamezno obnovo potrebne;
- v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpri~ana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemlji{konji`ni izpisek, katastrski na~rt);
- vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
Do pomo~i niso upravi~eni objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije
in EU.
Upravi~eni stro{ki:
- priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma
sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in stati~ni na~rt) projekt gradnje ali
obnove, popis del,..)
- nabava materiala za obnovo;
- stro{ki za izvajanje gradbenih in obrtni{kih del: gradbena in obrtni{ka dela zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, kerami~arska, mizarska, pleskarska, parketarska, klju~avni~arska, kamnose{ka, elektroin{talacijska,
vodo-vodna in druga in{talaterska dela, in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtni{kih delih se upo{tevajo stro{ki dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz), njihova monta`a in stro{ki izvedbe del na licu mesta (stro{ki materiala,
prevoza in opravljenih del)
Vi{ina pomo~i:
- za nalo`be v neproizvodne objekte do 100 % upravi~enih stro{kov,
- za nalo`be v proizvodne objekte na kmetijah do 60% upravi~enih stro{kov oz. do
75% na obmo~jih z omejenimi dejavniki, pod pogojem, da nalo`ba ne povzro~i
pove~anja proizvodne zmogljivosti.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.
10. ~len
(Pomo~ za pla~ilo zavarovalnih premij)
Namen ukrepa:
Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k zavarovanju pridelkov in `ivine, saj
prenekatere kmetije do sedaj niso zavarovale pridelkov in `ivine in zato ob neugodnih
vremenskih razmerah ali boleznih pri `ivalih utrpijo veliko {kodo.
Predmet podpore:
Predmet podpore je dopla~ilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in
plodov ter `ivine v skladu z nacionalnimi predpisi, o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za teko~e leto.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za
zavarovanje posevkov in plodov ter `ivine.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo to~e, po`ara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave
ter `ivali za primer bolezni.
Upo{teva se dolo~ila, ki so dolo~ena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za teko~e leto.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravi~ene za sofinanciranje
dolo~i predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za teko~e leto, niso upravi~ene do sofinanciranja.
Upravi~eni stro{ki:
- Sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov
in plodov pred nevarnostjo to~e, po`ara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo.
- Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni `ivali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Vi{ina pomo~i:
Vi{ina sofinanciranja ob~ine je razlika med vi{ino sofinanciranja zavarovalne pre-

mije in nacionalnega prora~una do 50 % opravi~ljivih stro{kov zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje `ivali za primer bolezni.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.
11. ~len
(Pomo~ za zaokro`itev zemlji{~)
Namen ukrepa:
Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemlji{~ med kmetijskimi gospodarstvi v
ob~ini.
Predmet:
Sofinanciranje stro{kov, nastalih z menjavo (zaokro`itvijo) kmetijskih zemlji{~.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih
zemlji{~.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- predlo`iti dokumentacijo iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemlji{~
(notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemlji{~).
Upravi~eni stro{ki:
Stro{ki pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokro`itvi) kmetijskih zemlji{~.
Vi{ina pomo~i:
- do 50 % dejansko nastalih pravnih in upravnih stro{kov.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.
12. ~len
(Zagotavljanje tehni~ne podpore v primarnem kmetijstvu)
Namen ukrepa:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in dru`inskih ~lanov je
{e vedno slabo, zato z ukrepom `elimo dose~i bolj{o u~inkovitost in strokovnost kmetijstva in s tem dolgoro~no sposobnost pre`ivetja.
Predmet podpore:
- izobra`evanje in usposabljanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
- svetovalne storitve,
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih,
- publikacije, kot so katalogi in spleti{~a
Upravi~enci: so izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te
podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomo~ dostopna vsem upravi~encem.
- ^e je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za
vzajemno pomo~ mora zagotoviti, da je pomo~ dostopna tudi ne~lanom. Prispevek
za udele`bo ne~lanov se omeji na stro{ke za zagotavljanje storitev.
- Izvajalec je dol`an po zaklju~enem usposabljanju naro~niku - ob~ini predlo`iti seznam upravi~enih udele`encev izobra`evanja in usposabljanja ali svetovanja z
vsemi zakonsko obveznimi podatki: udele`enci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi dru`inski ~lani.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- Pomo~ se dodeli izvajalcu in ne sme vklju~evati neposrednih pla~il v denarju
kon~nim prejemnikom.
- Za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spleti{~a, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz
dolo~enega obmo~ja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da
so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake
mo`nosti, da se predstavijo.
Upravi~eni stro{ki:
- usposabljanje in izobra`evanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetijski
pridelavi:
❖ stro{ki organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobra`evanja (prostor,
predavatelji, ogla{evanje),
❖ stro{ki svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
ob~asne dejavnosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki podjetja, na
primer rutinsko dav~no svetovanje, redne pravne storitve ali ogla{evanje,
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih stro{ki udele`be in potnih stro{kov, najemnine razstavnih prostorov, simboli~ne nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, stro{ki publikacij ocenjevanja izdelkov;
- publikacije: stro{ki priprave in tiska publikacij, katalogov in stro{ki oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Vi{ina pomo~i:
- do 100 % upravi~enih stro{kov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vklju~evati neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.

13. ~len
(Zagotavljanje tehni~ne podpore v primarnem kmetijstvu - nadome{~anje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izven zakonskega
partnerja zaradi bolezni)
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Namen ukrepa:
Omogo~iti nadome{~anje oz. opravljanje dela na kmetiji v primeru ve~ kot 30
dnevne bolezni ali nezmo`nosti za delo nosilca ali o`jega dru`inskega ~lana na kmetijskih gospodarstvih, kjer nosilec ali njegov o`ji dru`inski ~lan `ivi le od kmetijstva in je
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Upravi~enci: so ustrezno usposobljeni izvajalci in registrirani za opravljanje tovrstnih
storitev nadome{~anja.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- upravi~enec predlo`i dokazilo o bolezni oz. nezmo`nosti za delo dalj{e od 30 dni in
potrdilo o kme~kem zavarovanju.
Upravi~eni stro{ki:
Stro{ki dela na kmetiji: izvajalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti iz predmeta podpore.
Vi{ina pomo~i:
- do 100 % dejansko nastalih stro{kov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vklju~evati neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.
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predstavljati najmanj 50% koli~ine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih

naslovkmetij.

II B DE MINIMIS
14. ~len
(Nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah)
Namen ukrepa:
(1) Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev in mo`nosti za ustvarjanje novih
delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej nosilcev in ~lanov kme~kega gospodarstva.
(2) Podpiramo kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoje~o primarno dejavnost z
zagonom in {irjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili, pove~ali konkuren~nost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo dolgoro~no vplivalo na obstoj primarne
dejavnosti na kmetiji.
(3) Z ukrepom `elimo vzpodbuditi tudi konkuren~nost kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (delo v gozdu) ter z nalo`bami zagotoviti varnej{e delo v gozdu.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene nalo`bam, ki so potrebne za za~etek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in {irjenje `e obstoje~e dopolnilne dejavnosti:
- predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in {krobnih
izdelkov, rastlinskih in `ivalskih olj in ma{~ob, pripravljenih krmil za `ivali, drugih
`ivil, pija~, lesa), medu in ~ebeljih izdelkov, zeli{~, gozdnih sade`ev in gozdnih sortimentov,
- prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih
druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost)
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki
(npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kme~ki
pe~i, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kova{tvo, tradicionalni izdelki iz zeli{~ in di{avnic);
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in `ivalmi ter oddaja le-teh v najem;
- izobra`evanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji;
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
- druge dopolnilne dejavnosti.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- Upravi~enci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost.
- Upravi~enci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. ~e le tega {e nimajo,
ga morajo predlo`iti v 12 mesecih po odobritvi pomo~i.
- Upravi~enec mora imeti v ~asu oddaje vloge MID {tevilko ter v uporabi najmanj 1
ha primerljivih povr{in. Za en ha primerljivih povr{in, se po podatkih GERK, {tejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pa{nikov, 0,25 ha
planta`nih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vklju~no z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih planta` ali 6 ha barjanskih
travnikov oz drugih povr{in.
- Nalo`ba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
- Upravi~enci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje - kjer je to potrebno
- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
- Kot zaklju~ek nalo`be se {teje tehni~ni prevzem ali vklju~itev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
- Po zaklju~ku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravi~enec pridobil sredstva vsaj {e 5 let po izpla~ilu sredstev
- Dopolnilno dejavnost, za katero je upravi~enec pridobil sredstva po tem pravilniku
mora upravi~enec opravljati vsaj {e 5 let po zaklju~eni investiciji.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- Za dopolnilno dejavnost predelava `ivil rastlinskega izvora morajo lastne surovine

-

Za dopolnilno dejavnost predelava `ivil `ivalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji kon~nemu potro{niku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin,
v drugih primerih pa najmanj 50% koli~ine. Za dopolnilno dejavnost prodaja
pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in
izdelkov zna{ati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno
dejavnost turizem na kmetiji-gostinska dejavnost se mora zagotoviti tak{en obseg
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri ~emer
se jih do najve~ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
- Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora kon~ni prejemnik imeti ob ~asu oddaje vloge v lasti vsaj 10 ~ebeljih dru`in.
- Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20%
koli~ine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemlji{~e sestavni del kmetije.
Upravi~eni stro{ki:
- gradbena in obrtni{ka dela:gradbena in obrtni{ka dela (ru{itvena, zemeljska dela,
zidarska,tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, kerami~arska, mizarska,
pleskarska, parketarska, klju~avni~arska, kamnose{ka, elektroin{talacijska,
vodovodna in druga in{talaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna
dela). Pri posameznih gradbenih in obrtni{kih delih se upo{tevajo stro{ki dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova monta`a in stro{ki izvedbe del na licu
mesta (stro{ki materiala, prevoza in opravljenih del).
- splo{ni upravi~eni stro{ki: honorarji arhitektov, in`enirjev in svetovalcev (strokovnih
in podjetni{kih), stro{ki za {tudije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
- ra~unalni{ka oprema - osebni ra~unalniki in ra~unalni{ki programi.
- oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnolo{kim postopkom in
tr`enjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
Vi{ina pomo~i:
- za obmo~ja izven obmo~ij z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%,
- za obmo~ja z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- pomo~ dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v
katerem koli obdobju treh prora~unskih let.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom
15. ~len
(Nove investicije za delo v gozdu)
Namen ukrepa:
Z ukrepom prispevamo k zmanj{anju nesre~ v gozdu ter k bolj{i strojni in tehni~ni
opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne povr{ine.
Predmet: Podpore bodo dodeljene nalo`bam v stroje in manj{o opremo za kvalitetnej{e
delo v gozdu.
Upravi~enci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne povr{ine.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- Upravi~enec predlo`i dokazilo o lastni{tvu gozdnih parcel (podrobneje se dolo~i z
javnim razpisom)
- Kot zaklju~ek nalo`be se {teje tehni~ni prevzem ali vklju~itev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu.
- S pomo~jo pridobljen stroj ali opremo mora upravi~enec uporabljati vsaj {e 5 let po
zaklju~eni investiciji.
Upravi~eni stro{ki:
Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manj{a gozdarska mehanizacija;
motorne `age, cepilci, in za{~itna oprema za delo v gozdu,…)
Vi{ina pomo~i:
- za obmo~ja izven obmo~ij z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%.
- za obmo~ja z omejenimi mo`nostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- pomo~ dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v
katerem koli obdobju treh prora~unskih let.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom
16. ~len
Nova znanja na podro~ju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
Namen ukrepa:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in dru`inskih ~lanov je
{e vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobra`evanje, prenos dobrih
praks in novih znanj ter promocijo na podro~ju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, kar
bo doprineslo k ve~ji konkuren~nosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
- izobra`evanje in usposabljanje kmetov s podro~ij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
- svetovalne storitve
- organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanje na njih
- publikacije, kot so katalogi in spleti{~a
Upravi~enci: izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
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Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomo~ dostopna vsem upravi~encem.
- ^e je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za
vzajemno pomo~ mora zagotoviti, da je pomo~ dostopna tudi ne~lanom. Prispevek
za udele`bo ne~lanov se omeji na stro{ke za zagotavljanje storitev. Izvajalec je
dol`an po zaklju~enem usposabljanju naro~niku - ob~ini predlo`iti seznam upravi~enih udele`encev izobra`evanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udele`enci (kon~ni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi dru`inski ~lani.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- Pomo~ se dodeli izvajalcu in ne sme vklju~evati neposrednih pla~il v denarju
kon~nim prejemnikom.
- Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz dolo~enega obmo~ja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake mo`nosti, da se predstavijo.
Upravi~eni stro{ki:
- usposabljanje in izobra`evanje ter svetovanje kmetom iz podro~ja dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva
❖ stro{ki organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobra`evanja (prostor,
predavatelji, ogla{evanje)
❖ stro{ki svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
ob~asne dejavnosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki podjetja, na
primer rutinsko dav~no svetovanje, redne pravne storitve ali ogla{evanje.
- predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,….): stro{ki udele`be
in potnih stro{kov, najemnine razstavnih prostorov, simboli~ne nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stro{ki publikacij
ocenjevanja izdelkov,
- {irjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za {ir{o javnost): potni stro{ki, stro{ki prevozov, najemnine, materialni stro{ki
priprave,
- promocija: stro{ki priprave in tiska publikacij, katalogov in stro{ki oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Vi{ina pomo~i:
- do 100 % upravi~enih stro{kov
- pomo~ dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v
katerem koli obdobju treh prora~unskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na
podro~ju transporta, kjer skupna pomo~ de minimis ne sme presegati 100.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh prora~unskih let.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.

naslov

17. ~len
pokrivanje operativnih stro{kov transporta iz odro~nih krajev
Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stro{ke tovornega transporta na odro~nih, razpr{enih obmo~jih
ob~ine
Cilji ukrepa:
- ohraniti dejavnost transporta in transportne mre`e na odro~nih krajih
Predmet podpore:
- je financiranje stro{kov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravi~eni.
Upravi~enci: subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta
Splo{ni pogoji upravi~enosti
- upravi~enec/izvajalec transporta mora predlo`iti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odro~nih obmo~jih, z navedbo razdalj,
- seznam lokalnih odro~nih prog z navedbo razdalj in {tevilom prevozov letno,
- zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravi~eni stro{ki
- operativni stro{ki tovornega prevoza/kilometer v odro~nih krajih.
Finan~ne dolo~be
- bruto intenzivnost pomo~i
do X % upravi~enih operativnih stro{kov tovornega transporta
Znesek pomo~i:
Ob~ina bo znesek pomo~i za ukrep in obmo~ja, ki so upravi~ena do podpore
(odro~na obmo~ja) dolo~ila z javnim razpisom.
II C OSTALI UKREPI
18. ~len
[olanje na poklicnih in srednje{olskih kmetijskih in gozdarskih programih
Namen ukrepa:
Z ukrepom `elimo zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.
Upravi~enci: dijaki poklicnih, srednje{olskih programov iz podro~ja kmetijstva in gozdarstva.
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- dijak ima stalno prebivali{~e v ob~ini.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- potrdilo v vpisu
Vi{ina pomo~i.
- do 400 EUR/dijaka (neto) v {olskem letu.

19. ~len
(Delovanje dru{tev in njihovih zdru`enj)
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Namen ukrepa:
Dru{tva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izku{enj med prebivalstvom, ki `ivi na
pode`elju. Zato jih je potrebno spodbujati in dolgoro~no tudi s tem dvigniti kvaliteto
`ivljenja na pode`elju.
Predmet: sofinanciranje delovanja razli~nih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih zdru`enj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem
pode`elja.
Upravi~enci: dru{tva in njihova zdru`enja
Splo{ni pogoji upravi~enosti:
- dru{tva registrirana za delovanje na obmo~ju ob~ine ali delujejo na obmo~ju
ob~ine.
- sofinancirajo se izklju~no nepridobitne dejavnosti dru{tev.
- izvajanje izobra`evanj in usposabljanj, katerih upravi~enci so nosilci kmetijske
dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
- odlo~ba o vpisu v register dru{tev
- seznam ~lanov dru{tva iz obmo~ja ob~ine.
Upravi~eni stro{ki:
- materialni stro{ki za delovanje dru{tev.
Vi{ina pomo~i:
Vi{ina sofinanciranja do 100 % upravi~enih stro{kov.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom
20. ~len
(Raziskovalne naloge)
Namen ukrepa:
Vzpodbuditi kakovostne raziskovalne naloge s podro~ja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja pode`elja.
Upravi~enci: {ole, dijaki in {tudentje
Splo{ni pogoji:
- ~asovno definirana in finan~no ovrednotena izdelava naloge.
Upravi~eni stro{ki:
- stro{ki izdelave nalog.
Vi{ina pomo~i:
Vi{ina sofinanciranja do100 % upravi~enih stro{kov.
Znesek pomo~i: se dolo~i z razpisom.
21. ~len
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Namen ukrepa:
Zagotoviti ve~letno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na pode`elju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti `ivljenja na pode`elja.
Cilji:
(1) Izvajanje projektov po na~elih Leader.
(2) Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na
podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Upravi~enci: lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo.
Pogoji upravi~enosti:
- lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
- lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
- predlo`en letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
Finan~ne dolo~be:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na
podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
- do 50% opravi~ljivih stro{kov za izvajanje projektov.

III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMO^I IN IZBOR UPRAVI^ENCEV
22. ~len
(postopek za dodelitev pomo~i)
(1) Pomo~i se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v
katerem ob~ina podrobneje dolo~i kriterije ter na~in uveljavljanja in kori{~enja
sredstev. Za izvedbo pripravo javnega razpisa in izvedbo postopka imenuje `upan
komisijo. Komisijo sestavlja 7 ~lanov, pri ~emer se dva ~lana imenuje izmed ~lanov
Ob~inskega sveta na predlog komisije Ob~inskega sveta pristojne za kmetijstvo.
(2) Za pripravo javnega razpisa in izvedbo postopka imenuje `upan komisijo. Komisijo
sestavlja 7 ~lanov, pri ~emer se dva ~lana imenuje izmed ~lanov Ob~inskega sveta
na predlog komisije Ob~inskega sveta pristojne za kmetijstvo.
(3) Ob~ina poro~a ministrstvu pristojnemu za nadzor dr`avnih pomo~i o vi{ini dodeljenih sredstev po upravi~encih in namenih, kot je to dolo~eno z veljavnimi predpisi,
ki urejajo to podro~je.
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23. ~len
(javni razpis)
(1) Javni razpis dolo~i kateri ukrepi se v posameznem letu sofinancirajo, vi{ino razpolo`ljivih sredstev za posamezni ukrep, vi{ino dodeljene pomo~i za posamezen
ukrep, kriterije ter na~in uveljavljanja in kori{~enja sredstev.
(2) Javni razpis je objavljen na krajevno obi~ajen na~in in vsebuje:
- ime oziroma naziv in sede` ob~ine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomo~jo
katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
- okvirno vi{ino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
- dolo~itev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, ~e je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
- rok, do katerega morajo biti predlo`ene vloge za dodelitev sredstev;
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, ~e je v
javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki - upravi~enci obve{~eni o izidu javnega
razpisa;
- kraj, ~as ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- druga obvezna dolo~ila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvr{evanje
prora~una Republike Slovenije.
(3) V kolikor je za dolo~en ukrep manj{e {tevilo vlog glede na razpolo`ljiva sredstva,
se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
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30. ~len

naslovTa pravilnik za~ne veljati {tirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem vestniku

24. ~len
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
(1) Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje `upan ob~ine.
(2) O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
- kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
- imena ~lanov komisije,
- seznam vlagateljev prispelih vlog,
- seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
- predlog upravi~encev do pomo~i po tem pravilniku in predlagana vi{ina sredstev, ki
se dodeli posameznemu upravi~encu,
- pripombe.
(3) Zapisnik podpi{ejo vsi ~lani komisije.

25. ~len
(odlo~itev o vlogah)
(1) Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je dolo~en v
javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali
ne odpravi pomanjkljivosti, se zavr`ejo.
(2) Na podlagi zapisnika iz 24. ~lena odlo~i o vlo`enih zahtevkih direktor ob~inske
uprave najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli
namen, vi{ino odobrenih sredstev in opravi~ljive stro{ke za posamezen ukrep.
Zoper sklep je dopustna prito`ba v roku 15 dni od vro~itve. Prito`bo je potrebno
poslati priporo~eno po po{ti na ob~ino. Pristojni organ za prito`be na II. stopnji je
`upan ob~ine.
26. ~len
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih ob~ina z upravi~enci sklene pogodbo, s
katero se podrobneje uredijo na~in in pogoji kori{~enja dodeljenih sredstev.
27. ~len
(vra~ilo sredstev)
(1) Upravi~enec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev ni izvr{il v skladu s pogodbenimi dolo~ili
mora ob~ini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natan~ni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravi~encu se dolo~ijo v pogodbi.
(2) Upravi~enec iz prej{njega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika {e 5 let po vra~ilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
28. ~len
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za ob~ino Bohinj in za uresni~evanje strategije Lokalne
akcijske skupine, ki deluje na obmo~ju ob~ine.

IV. KON^NE DOLO^BE
29. ~len
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in pode`elja v Ob~ini Bohinj (Uradni
vestnik Ob~ine Bohinj, {t 8/2004).

Ob~ine Bohinj in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
[tevilka: 032-53/2007
Bohinjska Bistrica, 26. julij 2007

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

2.
Na podlagi 45. ~lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/91, 8/96), 8. in 24. ~lena
Akta o ustanovitvi zavoda, ki je sestavni del Odloka o ustanovitvi lokalne turisti~ne organizacije za obmo~je Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/99, 3/00, 5/00,
3/03) je svet zavoda na 2. seji dne 27. novembra 2007 sprejel

Dopolnitev STATUTA
Turizem Bohinj - zavod za pospe{evanje turizma
1. ~len
V Statutu Turizem Bohinj - zavod za pospe{evanje turizma, se doda nov 4. a ~len,
ki se glasi:
"4. a ~len
Sistemizacija sveta zavoda se dolo~i v skladu s predpisi, ki urejajo sistem javnih
uslu`bencev."
2. ~len
Dopolnitev statuta za~ne veljati naslednji dan po danem soglasju ustanovitelja.
[tevilka: 007-11/2007
Bohinjska Bistrica, 27. november 2007

Predsednik sveta zavoda
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

3.
Na podlagi 6. ~lena Odloka o ob~inskih taksah v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 3/2007), ter 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj,
{t. 8/2007), je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 13. redni seji, dne 21. decembra 2007
sprejel

SKLEP
o dolo~itvi vrednosti to~ke ob~inske takse v Ob~ini
Bohinj za leto 2008
I.
Vrednost to~ke po Odloku o ob~inskih taksah v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj, {t. 3/2007) od 1. 1. 2008 zna{a 0,078 EUR.
II.
Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.
[tevilka: 032-78/2007
Bohinjska Bistrica, 21. december 2007
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

4.
Na podlagi 31. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) izdajam naslednji

SKLEP
o uskladitvi cen za leto 2008
I.
@upan Ob~ine Bohinj izdaja sklep o uskladitvi cen za leto 2008 za:
I.
re`ijski obrat
II.
dvorano Danica
III.
avto - taksi prevozi
IV.
dom J. A`mana
V.
muzejsko dejavnost
VI.
{otor

Bohinj, 11. januar 2008
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II.
Cene se za to~ke I., II.,III.,IV. in VI. tega sklepa ne uskladijo na podlagi indeksa cen
`ivljenjskih potreb{~in, ampak v vi{ini 3 %, ker storitve koristijo ob~ani Bohinja.

IV.

naslov
Za vse uskladitve cen iz to~k I., II., III., IV., V. in VI. velja, da so cene brez DDV. 3

Cene za V. to~ko tega sklepa pa se uskladijo na podlagi indeksa cen `ivljenjskih
potreb{~in, ki zna{a v novembru 5,7% (letno), s tem da se cene vstopnin za muzeje, ter
za razglednice, bro{ure in zna~ke zaradi la`jega obra~unavanja oskrbnikov zaokro`ijo.
III.
Cene dolo~enim uporabnikom storitev iz to~k II.,IV.,V. in VI. lahko `upan s posebnim
sklepom zni`a ali oprosti.

V.
Cene, ki so priloga tega sklepa, veljajo za leto 2008 in se za~nejo uporabljati od 01. 01.
2008 dalje.
[tevilka: 032-80/2007
Bohinjska Bistrica, 21. december 2007
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

RE@IJSKI OBRAT
1. Cenik storitev komunalnih dejavnosti
1
Tarifna skupina

PRODAJNE URE
Vrsta del
EUR / uro
2008

Delo pod posebnimi
pogoji-nadure 30%

Enostavna dela

6,2527

6,25

6,4403

6,44

EUR / uro

EUR / uro

Manj zahtevna dela

7,5032

7,50

7,7283

7,73

2007

2007

2008

III.

Srednje zahtevna dela

8,6575

8,66

8,9172

8,92

11,2548

11,25

11,59

IV.

Zahtevna dela

12,3130

12,31

12,6824

12,68

16,0068

16,01

16,49

V.

Bolj zahtevna dela

13,1306

13,13

13,5245

13,52

VI.

Zelo zahtevna dela

16,9303

16,93

17,4382

17,44

VII.

Visoko zahtevna dela

21,6439

21,64

22,2932

22,29

Stro{ki izdaje soglasja k projektnim pogojem
EUR / kos
2007

EUR / kos
2007

EUR / kos
2008

EUR / kos
2008

79,6494

79,65

82,0388

82,04

EUR / uro
2007

EUR / uro
2007

EUR / uro
2008

EUR / uro
2008

24,2411
24,5297
37,5160
21,6920
13,3711
20,6819
20,6819

24,24
24,53
37,52
21,69
13,37
20,68
20,68

24,9683
25,2655
38,6414
22,3427
13,7722
21,3023
21,3023

24,97
25,27
38,64
22,34
13,77
21,30
21,30

EUR / km
2007

EUR / km
2007

EUR / km
2008

EUR / km
2008

0,2934
0,5195

0,29
0,52

0,3022
0,5350

0,30
0,54

EUR / uro
2007

EUR / uro
2008

EUR / uro
2008

3,8478

3,85

3,9632

3,96

3,8478
3,8478
3,8478
3,8478
3,8478
3,8478
3,8478

3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85

3,9632
3,9632
3,9632
3,9632
3,9632
3,9632
3,9632

3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
3,96

Man - plug
Man - posipalec,
s spremljevalcem
Man - posipalec
Unimog - plug.
s spremljevalcem
Unimog - plug
Unimog - ~elna rolba
s spremljevalcem
Unimog - ~elna rolba
Unimog - stranski
odmetalec s
spremljevalcem
Unimog - stranski
odmetalec
Naklada~ - bager MF
Traktor (do 60 KS)
- plug
Traktor (od 60 - 90 KS)
- plug
Traktor (od 60 - 90 KS)
- rolba
Traktor (od 90 - 120 KS)
- plug

Osebni avto
Tovorni avto

35,54
53,77

36,6103
55,3862

36,61
55,39

42,6144

42,61

43,8928

43,89

63,7773
51,7048
73,2765

63,78
51,70
73,28

65,6906
53,2559
75,4748

65,69
53,26
75,47

62,0457

62,05

63,9071

63,91

66,3745

66,37

68,3657

68,37

54,7830
33,1873
29,6280

54,78
33,19
29,63

56,4265
34,1829
30,5168

56,43
34,18
30,52

30,3014

30,30

31,21044

31,21

39,9209

39,92

41,1185

41,12

37,0351

37,04

38,1462

38,15

2007

2007

2008

2008

1,03

1,03

1,05

1,05

EUR / uro

EUR / uro

EUR / uro

20,0140

20,01

21,0147

21,01

21,8343

21,83

22,9260

22,93

24,9216

24,92

26,1677

26,17

46,9344

46,93

49,2811

49,28

4.1.2 Izvajalci zimske slu`be - s.p.
Stro{ki postavitve
cestnih kolov
11,0867

11,09

11,6410

11,64

PRIRO^NI STROJI - brez delavca
EUR / uro
2007
Aparat za iskanje
napak na cevovodih
Aparat za taljenje vode
Elektri~ni aparat
Elektri~ni vrezovalec navojev
Motorna `aga
@aga za rezanje asfalta
^rpalka za vodo Honda
^istilec kanalizacije

ZIMSKA SLU@BA - plu`enje posipanje

Man - plug,
s spremljevlcem

EUR / uro
2007

EUR / uro
2007

EUR / uro
2008

EUR / uro
2008

46,6546

46,65

48,0542

48,05

EUR / uro

35,5440
53,7730

PRODAJNE STROJNE URE

Man kiper
Bager MF
Unimog - brez priklju~ka
Valjar Ricomag
Kosilnica
Kombi Zastava
Kombi Iveco

4

EUR / uro
2008

II.

Izdaja soglasja

3

EUR / uro
2007

I.

1.1

2

EUR / uro
2007

4.1

Cene storitev tujih
izvajalcev - pogodbe

4.1.1 Izvajalci z dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji EUR / uro
Stro{ki plu`enja s
traktorjem 40-60KM
Stro{ki plu`enja s
traktorjem 61-90KM
Stro{ki plu`enja s
traktorjem 91-120KM
Stro{ki strojnega
odmetavanja snega
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Stro{ki plu`enja s
traktorjem 61-90KM
Stro{ki plu`enja s
traktorjem 91-120KM

25,8228

25,82

27,1140

27,11

32,1536

32,15

33,7613

33,76

EUR / m3
2007

EUR / m3
2007

EUR / m3
2008

EUR / m3
2008

@arni grob
Dodatek pri
izkopu groba

5.3

Posipanje in soljenje
z me{anico

5
5.1

132,2681

132,27

136,2361

136,24

Vodenje pogreba

2007
73,1082
EUR / kos

2007
73,11
EUR / kos

33,7163

33,72

Uporaba pogrebne opreme:
Vozi~ek za krsto
2,6935
Vozi~ek za vence
2,6935
Izposoja ~rnine
8,7056
Uporaba odra
8,7056
Ozvo~enje
7,0703
Transportna krsta
12,0244

34,73

2,69
2,69
8,71
8,71
7,07
12,02

2,7743
2,7743
8,9668
8,9668
7,2824
12,3851

2,77
2,77
8,97
8,97
7,28
12,39

EUR / kos
2007

EUR / kos
2007

EUR / kos
2008

EUR / kos
2008

168,3412

168,34

173,3914

173,39

101,0047
72,1462

101,00
72,15

104,0348
74,3106

104,03
74,31

5.4

25,2656

25,27

8,6575

8,66

8,9172

8,92

EUR/kos

EUR/kos

EUR/kos

EUR/kos

2007

2007

2008

2008

193,3518
96,6759

193,35
96,68

199,1523
99,5761

199,15
99,58

96,6759
46,7136

96,68
46,17

99,5762
47,5588

99,58
47,56

EUR/kos
2007

EUR/kos
2007

EUR/kos
2008

EUR/kos
2008

12,2649
24,5297
36,7946
24,5297
24,5297
9,1866
6,1565
49,0594

12,26
24,53
36,79
24,53
24,53
9,19
6,16
49,06

12,6328
25,2656
37,8984
25,2656
25,2656
9,4622
6,3412
50,5312

12,63
25,27
37,90
25,27
25,27
9,46
6,34
50,53

EUR/kos
2007

EUR/kos
2007

EUR/kos
2008

EUR/kos
2008

0,6236
3,4438
0,6012

0,62
3,44
0,60

0,6218
3,5471
0,6192

0,62
3,55
0,62

Letna najemnina za grobni prostor

Enojni grob
Dvojni grob
Trojni grob
Vrstni grob
Rondo
@arni grob
Otro{ki grob
Grobnica

Manipulativni stro{ki za pogrebni material so 5%

5.2

24,53

Bitnje
Vrstni grob
@arni grob

EUR / na dan
2008
2008
75,3014
75,30
EUR / kos EUR / kos
34,7278

24,5297

Pokopali{ka dejavnost

Prispevek za najem
grobnega prostora
Bohinjska Bistrica
Vrstni grob
@arni grob

POKOPALI[KO POGREBNA DEJAVNOST
Pogrebna dejavnost

Uporaba mrli{ke ve`ice
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Cene strojnega in ro~nega izkopa groba

Navadni grob ro~ni izkop
Navadni grob strojni izkop
Otro{ki grob

6.

RAVNANJE Z ODPADKI
Najemnine

Zabojnik za gospodinjstvo
Zabojnik za ostale
Kontejner na dan

II. DVORANA DANICA
1. Izposoja klopi in stojnic iz ve~namenske dvorane Danica
Inventar
1 komplet (2 klopi in miza)
Stojnica

Leto 2007 - EUR
3,82 EUR/dan uporabe
8,60 EUR/dan uporabe

Leto 2008 - EUR
3,93 EUR/dan uporabe
8,85 EUR/dan uporabe

Izposoja klopi in miz se dovoli samo za humanitarne namene, oziroma se izposoja lahko izvr{i le za prostore, ki so ustrezno urejeni in imajo utrjeno podlago.
2. Najemnine za poslovne prostore, ki se oddajajo brez javnega razpisa
2a. Cenik za uporabo teni{kega igri{~a

Leto 2007 - EUR

Leto 2008 - EUR

Obdobje najema
od 01.05. do 30.09.

^as najema
do 16. ure
od 16. ure do 22. ure

Cena najema /uro
4,30 EUR
5,26 EUR

Cena najema /uro
4,42 EUR
5,41 EUR

od 01.10. do 30.04.

do 16. ure
od 16. ure do 22. ure

9,08 EUR
12,42 EUR

9,35 EUR
12,79 EUR

Leto 2007 - EUR

Leto 2008 - EUR

Cena najema /uro
15,77 EUR
19,11 EUR

Cena najema /uro
16,24 EUR
19,68 EUR

Leto 2007 - EUR

Leto 2008 - EUR

2b. Cenik za rekreacijo
Obdobje najema
od 01.05. do 30.09
od 01.10. do 30.04.

^as najema
od 09. do 22. ure
od 09. do 22. ure

2c. Cenik za prireditve
Obdobje najema
od 01.05. do 30.09
od 01.10. do 30.04.

^as najema
od 0. do 24. ure
od 0. do 24. ure

955,58 EUR
1.196,01 EUR

Cena najema {portne, kulturne prireditve/dan
984,24 EUR
1.231,89 EUR

Obdobje najema
od 01.05. do 30.09
od 01.10. do 30.04.

^as najema
od 0. do 24. ure
od 0. do 24. ure

1.098,91 EUR
1.242,25 EUR

Cena najema druge prireditve/dan
1.131,87 EUR
1.279,51 EUR
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III. AVTO - TAKSI PREVOZI

3

naslov
leto 2007 - EUR
95,56 EUR

Vrednost letne takse

leto 2008 - EUR
98,42 EUR

IV. KULTURNI DOM JO@A A@MANA
1. Najem dvorane za opravljanje kino predstav
Za najem dvorane za opravljanje kino predstav se za leto 2008 dolo~i cena 141,14 EUR/mesec.
2. Najem dvorane za oddajo brez javnega razpisa
Poslovni prostor
1. Sejna dvorana

1 ura:predavanja,seminarji, te~aji,posveti

2. Dvorana

Kulturne prireditve

Cena najema 2007 - EUR

Cena najema 2008 - EUR

12,42 EUR

12,79 EUR

20 % inkasa za gostujo~e
15 % inkasa za doma~ine

Komercialne prired.,ob~ni zbori,
kongresi,shodi politi~nih strank
Od 0 - 4 ure
Od 5 - 7 ur
Ve~ kot 7 ur

43,00 EUR/uro
38,22 EUR/uro
305,78 EUR/uro

44,29 EUR/uro
39,36 EUR/uro
314,95 EUR/uro

3. Avla kulturnega doma Razstave zunanjih ponudnikov /
razen fotografskih in likovnih/

12,42 EUR/dan

12,79 EUR/dan

V. MUZEJSKA DEJAVNOST

1. Vstopnine:
Vstopnina
Odrasli
Otroci, upokojenci, invalidi, {tudentje
10% popusta
Razglednice
Razglednice Valentin Hodnik
Bro{ura "Muzeji na Gorenjskem"
Zna~ke

Leto 2007 - EUR
2,00 EUR
1,50 EUR
Skupina nad 10 oseb
Kartica Gost Bohinja
0,30 EUR
3,30 EUR
1,30 EUR
0,10 EUR

Leto 2008 - EUR
2,10 EUR
1,60 EUR
Skupina nad 10 oseb
Kartica Gost Bohinja
0,30 EUR
3,50 EUR
1,40 EUR
0,10 EUR

Cene vstopnin za muzeje, ter za razglednice, bro{ure in zna~ke se niso povsem uskladile z indeksom cen `ivljenjskih potreb{~in 5,7 %, ker smo zaradi la`jega obra~unavanja oskrbnikov zaokro`ili zneske.

2. Cenik za opravljanje storitev "oskrbnik muzeja" in cenik za delo preko {tudentskega servisa za leto 2008:
Cenik storitev
Oskrbnik muzeja 1/2 delovni ~as za 6 dni v tednu
Oskrbnik muzeja polni delovni ~as
Urna postavka za dopolnilno delo
Delo v muzeju preko {tudentskega servisa izven sezone/med sezono
Delo redarja preko {tudentskega servisa

Leto 2007 - EUR
246,91 EUR dopolnilno delo
493,82 EUR dopolnilno delo
2,62 EUR/uro
2,80 EUR/3,21 EUR Redno delo
3,21 EUR/3,63 EUR nedelje in prazniki
3,21 EUR redno delo
3,63 EUR nedelje in prazniki

Leto 2008 - EUR
260,98 EUR dopolnilno delo
521,96 EUR dopolnilno delo
2,76 EUR/uro
2,95 EUR/3,39 EUR Redno delo
3,39 EUR/3,83 EUR nedelje in prazniki
3,39 EUR redno delo
3,83 EUR nedelje in prazniki

Leto 2007 - EUR
400 EUR/dan uporabe

Leto 2008 - EUR
412 EUR/dan uporabe

VI. [OTOR

[otor za prireditve

Pla~ila izposoje so opro{~ena dru{tva, ki imajo sede` v ob~ini Bohinj in se financirajo iz prora~unskih sredstev, ne opravljajo profitne dejavnosti ter niso dav~ni zavezanci.

